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Innmeldte saker til årsmøtet 

 

Innspill til votering 

1. Fra Senior 3. Div  

a. Forslag til tekst som innføres i klubbhåndbok under paragraf 8.3: 

Kostnadsbildet for 3. div senior skal holdes på et nivå som sikrer at inntektene laget 

tilfører klubben samsvarer med kostnadene. 

 

b. Styrets forslag til konkretisering: 

Kostnadsbildet for 3. div senior skal holdes på et nivå som sikrer at inntektene laget 

tilfører klubben samsvarer med kostnadene til laget samt lagets dekning av klubbens 

felleskostnader. Herunder bl.a. lønn til administrasjon og øvrige driftskostnader. 

 

Innspill som vil bli lagt fram som informasjon om rammer/prosesser 

1. Klubbhus/Oppholdsrom. Spillere, trenere og foreldre savner en plass å være når man ikke 
trener hockey eller er publikum langs isbanene. Jeg vet at Stavanger Hockey jobber med 
dette men legger det inn som en sak for å få det på dagsorden. Stavanger Hockey har vokst 
mye de siste årene. Stavanger Ishall gir folket få muligheter til å trives i ishallene. Alle 
fotballklubber har et klubbhus. Det burde Stavanger Hockey også hatt. Det vil kunne bidra 
til økt rekruttering og mer samhold for spillerne på tvers av årstrinnene. 

2. Gjennomføring av seriespill/turneringspill for de yngste lagene. Regionen gjør det vanskelig 
for lagledelsen å planlegge seriespill når invitasjoner blir sendt ut med 4 dagers varsel. Mtp 
innkjøp av varer/premier, organisere transport og overnatting bør det være mulig å 
planlegge seriespillene med en større margin enn 4 dager.  

3. 1. reglement for kiosk i ishallen må utfordres. Det er en viktig inntekt for barneidretten og 
avtalen som i dag ligger på Stavangerhockey sine sider om begrensing på varer som kan og 
kan ikke selges gir dårlig bismak når eg ser på stiftelsens regnskap med årsresultat 3.3-4 
millioner. I tillegg til at kiosksalg legges typisk i helger ved turneringer er vi ofte teknisk sett i 
konflikt med gjeldene avtale. 
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4. Med referanse tilbake til årsresultatet og avtalen med stiftelsen, samt Stavanger Hockey sin 

dominans i landssammenheng så er jeg og flere med meg undrende at vi står 4+ måneder 
uten is for klubben. (Typisk April-September) 


